
12 Filtr Velikost zařízení Náplň
Množství 

náplně
Q(jmen)

FIWA SD-SDHA 0735/M Ø 185 x 1040 mm 15 litrů 400 l/h

FIWA SD-SDHA 0844/M Ø 210 x 1270 mm 21 litrů 500 l/h

FIWA SD-SDHA 1054/M Ø 260 x 1530 mm 40 litrů 750 l/h

FIWA AC 0735/M Ø 185 x 1040 mm 15 litrů 550 l/h

FIWA AC 0844/M Ø 210 x 1270 mm 21 litrů 700 l/h

FIWA AC 1054/M Ø 260 x 1530 mm 40 litrů 1000 l/h

FIWA IR 0735/M Ø 185 x 1040 mm 15 litrů 550 l/h

FIWA IR 0844/M Ø 210 x 1270 mm 21 litrů 700 l/h

FIWA IR 1054/M Ø 260 x 1530 mm 40 litrů 1000 l/h

= filtry určené k sorpčnímu zachytávání organických látek a zápachů z vody a zároveň také

snižují obsah volného chlóru ve vodě. Průtokem vody přes náplň filtru (granulované aktivní

uhlí) se tyto látky absorbují v náplni a po vyčerpání sorpční kapacity náplně se musí náplň

vyměnit.

= filtry určené k průtočnému snižování obsahu rozpuštěného železa ve vodě. Průtokem

vody přes náplň filtru se původně rozpuštěné železo mění na nerozpustné, jako velmi

jemný kal, který se zachytává v náplni. Jestliže je kalu v náplni již hodně , musí se náplň

filtru vyprat vodou.

Aktivní uhlí

písek + HA

Birm

FILTRY S RUČNÍM OVLÁDÁNÍM

Filtry vhodné pro domácí použití, praní náplně je prováděno ručně pomocí ventilu umístěného na koloně filtru

Pískové filtry FIWA SDHA/M

= filtry určené k zachytávání nerozpuštěných látek (kalů) z vody. Průtokem vody přes náplň

filtru se nerozpustné částice (kaly) zachytávají v náplni a filtr se tak pomalu ucpává. Po

čase je třeba filtr vyprat protiproudem vody, aby se obnovila jeho průchodnost a funkce.

Dechlorační filtry FIWA AC/M

Odželezňovací FIWA IR/M

Kolona

Ruční
ventil

Páka 
ventilu

VSTUP 

UPRAVENÁ 

ODPAD 1"

Dodavatel:

WATEK s.r.o.

Jiřího Wolkera 852
584 01 Ledeč nad Sázavou

Tel.: +420 569 720 534
E-mail: info@watek.cz
Info: www.watek.cz


